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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 

 

 

، والصالة والؼالم غلى هبّي الهسي وبمام اإلاخلين ػُسها دمحم  هحمس هللا حػالى، ووؼخػُىه ووؼخؿفٍط
 وغلى آله  وؤصحابه ومً جبػهم بةحؼان بلى ًىم السًً.

ً الجملت وكىاغس  بحض في ؤصٌى جىٍى غطفىا  ؤن غلم الىحى َى غلم ٌػطف به ؤوادط اليلم ٍو
 ؤلاغطاب.

بػخذطظذ  ؤشُاء مهمت ظسا في الىحى التي ال جىظس في مػظم هخب الىحى، لدؼهُل في َصا الىخاب 
م، ولىً  السضاػاث الىحى غلى الؼالب الػلم  واإلاخػلمين. هي اليلماث التي ًخم جهجئتها بىفؽ الؼٍط

لها ؤهىاع مذخلفت، ؤي ًمىً ؤن جىىن اػما ؤو حطفا غلى حؼب اللاغسة، واػخذسامها  وبغطابها 
فهصٍ ألاهىاع اليلماث ًطبً الؼالب في الؿالب غىسما ًلابلىنها في الجملت.مذخلفت.   

ا  لهصا الؼبب كطضث هخابت َصا الىخاب، وبحظاض بػظها وجلسًم الشطح بجس مً دالٌ جمُيَز
 واػخذسام ألامشلت وبغطابها، لجػلها مفهىمت. 

الىخاب، وؤن ًجػله دالًصا لىظهه ؤػإٌ هللا حػالى ؤن ًىفػً بهصا الىخاب، وضاظُا ؤن ًباضن في 
م  الىٍط

. 

امـ اروق   مك ـ ف    

(ٌ ٣٦٦٥/  شػبان/    ٤٤)   -   م ٤٢٤٤/  ماضغ/    ٤٧  

+٤٥٦٢ ٢٧٤٢٤٤٣٧٦:  َاجف  
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 

 

 

ما  ؤلاػخفهامُت -١  

ؼخفَهم بها غً ؾير  ما الاػخفهامُت وهي اػم اػخفهام له حم الصساضة في الجملت وَُ
الػاكل، مً الحُىان والىباث والجماز وألاغماٌ؛ وغً حلُلت الش يء غاكاًل وان ؤو ؾير 

.وحػطب حؼب مىكػها في الجملت ،غاكل   

  اغطاب ما الاػخفهامُت

: جلؼ) ما( في محل ضفؼ غلى ؤنها )مبخسؤ( بشا ظاء بػسَا -١  

ماَصا ؟ اػم ,هحى : -ؤ  

في الطػالت ؟ ظاض ومجطوض هحى : ما -ب  

بػس السضغ ؟ ظطف هحى : ما -ط   

؟ ما جم مً الػمل الان فػل الظم هحى : -ز   

مفػىله هحى : ما ؾير شيل الؼائل ؟فػل مخػس اػخىفى  -ٌ   

فػل هاكص هحى : ما وان في الؼلت ؟ -و  
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

  واػم الػخفهام )مبخسؤ( ما ( مػطفت فُجىظ ؤن ًىىن َصا الاػم )ـبشا وان الاػم الخالي ل -٢

 )دبر ملسم( هحى : ما الػمل ؟

.جلؼ )ما( في محل هصب مفػٌى به بشا ظاء بػسَا فػل مخػس لم ٌؼخىفي مفػىله -٣  

ما شاَسث الُىم ؟ هحى :   

  ٤- جلؼ ) ما ( في محل ظط بشا ػبلها حطف ظط ؤو ػبلها مظاف

جب حصف ؤلف )ما( مً الطػم بشا ػ   .لذ بحطف ظطبٍو

      فُم ؟ غم ؟ لم؟ بم ؟ هحى :

َدَؼإُلىَن (.    وكىله حػالى : )  كاٌ حػالى ًَ : ) َغمَّ 

 

  ألامشلت :

ى { ا ُمىس َ ًَ  ًَ ِمُِى َُ ًَ ِب مبخسؤ - كاٌ حػالى } َوَما ِجْل  

مبخسؤ - ألاضزن ؟ ما ؤَم صازضاث  

مبخسؤ - ما وضائً ؟  

مبخسؤ - ماشا في الياجب ؟  

دبر ملسم - ما اػمً ؟  

دبر ملسم -ما غملً ؟   

مفػٌى به -ما شاَسث ؟   
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

مفػٌى به -ما كسمذ الدًُ في هجاحه ؟   

مفػٌى به -ماشا صىػذ ؟   

: اػم اػخفهام مبني غلى الؼىىن في محل...  ) حؼب مىكػها ( ما  : ؤلاغطاب    

 

اإلاىصىلت ما  -٢  

ػطب حؼب مىكػه مًهي    ى للساللت غلى ؾير الػاكل َو اػم مىصٌى بمػنى ) الصي ( َو  

وظىبا.  والبس ؤن ًىىن بػسَا صلت حشخملت غلى طمير ٌػىز بلى ما الجملت   

: اػم مىصٌى مبني غلى الؼىىن في محل...  ) حؼب مىكػها (  حػطب ما   

 الامشلت

مبخسؤ -كاٌ حػالى } ما غىسهم ًىفص وما غىس هللا باق {   

مفػٌى به  -.  هللا ٌػلم ما في الصسوض   

لؼػىن ما ؤمط هللا به ؤن ًىصل  مفػٌى به (كاٌ حػالى : ) ٍو  

مػؼىف  -كىله حػالى ) ضب الؼمىاث وألاضض وما بُنهما (   

مظاف الُه   -  ال جصسق ول ما حؼمؼ  

 

ما الشطػُت -٣  

ػطب حؼب مىكػه في الجملت اػم ًجعم فػلين ، فػل الشطغ وظىاب الشطغ َو  
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: ألامشلت  

.ما جخصسق به غلى الفلطاء واإلاحخاظين جىل زىابه  

 حػطب ما َىا اػم شطغ ظاظم مبني غلى الؼىىن في محل ضفؼ مبخسؤ . 

الحظ ان هُل الشىاب مشطوغ بالصسكت *  

واػخىفى  سؤ . وبشا وان مخػسيبن الفػل الصي جال ما فػل الظم لصا ؤغطبىا ما مبخ :جىبُه 
مفػىله ؤغطب مبخسؤ واشا لم ٌؼخىف مفػىله اغطب مفػٌى به ملسم بن وكؼ بػس فػل 

  .الظم فهي مبخسؤ

: هحى   

مفػٌى به ملسم  - .ما جلطؤ ًفسن  

مبخسؤ -ما جلطؤٍ ًفسن.     

{  ًْ ُ َوَما َجْفَػُلىا ِم ْػَلْمُه اَللَّ ٌَ َدْيٍر  }   كىله حػالى : 

  وكىله حػالى : } وما جفػلىا مً دير ًىف بلُىم } 

ما ًفخح هللا للىاغ مً ضحمت فال ممؼً لها) كىله حػالى : و  (   

( حػالى : ) ما ؤصابً مً حؼىت فمً هللاوكىله   

ما  الخعجبُت -٤  

: اػم مبني غلى الؼىىن في محل ضفؼ مبخسؤ  ما الخعجبُت  

: ظملت الخعجب هي وؤػلىب  

.)مفػٌى به( اإلاخعجب مىه+   فػل الخعجب غلى وظن ) افػل (   +  ما الخعجبُت   
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

: الامشلت  

 َم 
َ
  .  اءَ َم الؼَّ  َل َم ْظ ا ؤ

.: حعجبُت مبيُت غلى الؼىىن في محل ضفؼ مبخسؤما :  الاغطاب   

  ،غلى الفخح ، وفاغله طمير مؼختر ظىاظا جلسًٍط  َى : فػل ماض ظامس مبنيؤظمل 

،: مفػٌى به مىصىب وغالمت هصبه الفخحتالؼماء    

  "   والجملت الفػلُت في محل ضفؼ دبر اإلابخسؤ " 

 ان َم َؼ وْ ؤلِا  َل خِ وكىله حػالى : ) كُ 
َ
( ٍُ طَ َف ْه ا ؤ  

 َم وكىله حػالى : ) فَ 
َ
اض (ى الىَّ َل غَ  ْم َُ رَ بَ صْ ا  ؤ  

 

ؤلابهامُتما   -٥  

سَا ابهاما.ما ؤلابهامُت  : جلؼ صفت لىىطة كبلها لتًز  

 هحى : 

ؤغؼني هخابا ما -  

كىله حػالى : ) بّن هللا ال ٌؼخهي ؤن ًظطب مشال ما ( -  

: اػم مبني غلى الؼىىن في محل هصب وػذ لــ ) مشال (ما :   ؤلاغطاب   
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ت -٦ َُ ِئ ُْ ما  الشَّ  

ت  جلؼ  بػس   َُ ِئ ُْ ِوْػَم  وِبْئَؽ.ما  الشَّ  

ا ٌػظىم به (  هحى : كىله حػالى : ) بّن هللا ِوِػمَّ

ا ِهي (  وكىله حػالى : ) َفِىِػمَّ

 

ت، الىافُت الػاػل)  ت، الىافُت الػاملت غمل لِؽ، العائسة اليافت، اإلاصسٍض  

( العائسة ؾير اليافت  

ت -١ ما اإلاصسٍض  

ت : هي حطف   ما   يٌػطب حؼب مىكػه فاوٌ مؼ فػلها بمصسض جؼبم الفػل ، و حاإلاصسٍض
ىىن مبيُا غلى الؼىىن  ال محل له مً ؤلاغطاب. الجملت ، ٍو  

ت ؤ() :  ناوهي هىغ ت ؾير ب()  الظطفُتمصسٍض الظطفُتمصسٍض  

ت الظطفُت ؤ(  ػطب  مصسٍض ض كبلها العمان حطف مبني غلى الؼىىن ، َو َلسَّ ًُ : وهى التى 
: هحى ،اإلاصسض اإلااوٌ منها ومً الفػل الصي ًليها في محل هصب ظطف ظمان   

 َػ 
َ
.اُ  َح  ُذ ْم ا زُ َم  َر يْ الَخ  ُل َم غْ إ  

مبنى غلى الؼىىن اإلالسض للخػصض ال محل له مً ؤلاغطاب ،  ي: حطف مصسضي ظطفما 
.واإلاصسض اإلااوٌ مً " ما والفػل " في محل هصب ظطف  
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ت ) ؾير الظطفُت (ب (  ض كبلها العمان مصسٍض َلسَّ ًُ .: وهى التى ال   

.اِن ًَم ةِ َه (  الخلسًط :  آمىىا هما آمً الىاغ هحى كىله حػالى : )  

( لإلوؼان بال ما ػعى وؤن لِؽكىله حػالى : )  -  

ُه ( اإلاصسض اإلااوٌ في محل ضفؼ اػم لِؽ مادط ) ُُ الخلسًط : بال َػْػ  

( لهم غصاب شسًس بما وؼىا ًىما الحؼابكىله حػالى : )  -  

اِنِهْم ( اإلاصسض اإلااوٌ في محل ظط بحطف ظط َُ  ) الخلسًط : ِبِيْؼ

 

الػاػلت ما  الىافُت -٢  

ؤي لم ًىخب الؼالب زضػه( :  ما هخب الؼالب زضػه.  )هحى   

 

ما  الىافُت  الػاملت غمل لِؽ. -٣  

:  ما  محمـس هؼىال.  ) ؤي لِؽ دمحم هؼىال (هحى   

وكىله حػالى : ) ما َصا بشطا (  -  

 

ما  العائسة اليافت -٤  

: هي التي جسدل غلى) بن وؤدىاتها ( وحؼمى ما اليافت النها جىف بن  ما العائسة اليافت
شترغ ان جخصل ػطب ما بػسَا غلى َ، و لخىىن ظائسة مباشطة بهاوؤدىاتها غً الػمل َو

: هحى ،  وؤًظا جخصل بــ) ُضبَّ (، هحؼب مىكػ  
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ٌُ بهّ  - .بالىُاِث  ما الاغما  

ما اإلاؼلمين بدىة (بهّ كاٌ حػالى }   

ضبما ًىز الصًً هفطوا لى واهىا مؼلمين) كاٌ حػالى  (   

 

ما العائسة ؾير اليافت -٥  

الظطوف وجلؼ بػس  بين الجاض واإلاجطوض، جلؼوهي التي  ،ؤي ال جازط في غمل ما جخصل به 
: هحى ،  وازواث الشطغ الجاظمت وؾير الجاظمت  

مذ هللا لىذ لهم فبما ضحمِت  ) ىكاٌ حػال (   

حتى بشا ما ظائوَم شهس غليهم ػمػهم )كاٌ حػالى  (   

ؤًىما جىىهىا ًسضهىم اإلاىث ) كاٌ حػالى (   

اما جسغىا فله ألاػماء الحؼنى (  ً  كاٌ حػالى ) ؤ
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فاء الؼببؼت -١  

بػسَا .هي جىصب فػل مظاضع   

  ال ًلض ي غليهم فُمىجىا. :هحى 

ىىن ما كبلها ػببا فُما بػسَا  :  في اإلاشاٌ  .ػبب اإلاىث َى اللظاع غليهم -ٍو  

 

فاء الػاػفت -٢  

اإلاشاضهت والترجِب مؼ الخػلُب. ؤي الّخخابؼ في فترة ظمىُت كصيرة بين اإلاػؼىف هي جفُس 
 واإلاػؼىف غلُه.

 هحى :  حظط الؼالُب فاإلاػلُم.
 

فاء الاػخئىافُت -٣  

ًُ الىالم الصي بػسَا ال غالكت الجازط فُما بػسَا،  بسع  بها ظملت ظسًسة،  له بما كبله. 
محل لها مً ؤلاغطاب. والجملتالتي بػسَا جىىن اػخئىافُت ال  

 

: كىله حػالى :   ُهً فُىىن هحى   

ا آجاَما صالحا ظػال له شطواء فُما آجاَما فخػالى هللا غما ٌشطهىن.كىله حػالى : فلّم   

: حػالى هللا،  اػخئىافُت ال محل لها مً ؤلاغطابظملت   
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فاء الخػلُلُت -٤  

طاب،  غالفخح ال محل لها مً ؤلا  الجازط غلى ما بعجها، هي حطف بمػنى ) ألن ( مبني غلى
  جسدل غلى ألاػماء،

: شاهط بجس فاإلظتهاز ػطق الخفىق.   ) ؤي :  شاهط بجس ألن ؤلاظتهاز ػطق الخفىق ( هحى   

ىن في ؤلاوؼاهُت.   ) ؤي :  ػاغس اإلاحخاط ألهه ؤظىن في ؤلاوؼاهُت (دػاغس اإلاحخاط فهى ؤ -  

 

فاء الجعاء -٥  

في محل ظعم ظىاب الشطغ  بػسَا تالجملت الىاكػو هي فاء الىاكػت في ظىاب الشطغ ،  
ألازاة الشطغ ؾير ظاظمت ال ًىىن لها محل مً  انجاظمت، ؤما بشا والبشا واهذ ؤزاة الشطغ 

 ؤلاغطاب.

: مً ًعضع فالحصاز ًيخظٍطهحى    

) في محل ظعم ظىاب الشطغ.  ظملت )الحصاز ًيخظٍط  

غً اإلاسضػت فإػطعطث اشا جإّد  -  

 ظملت )ؤػطع( ال محل لها مً ؤلاغطاب

 

فاء  العائسة لخحؼين اللفظ -٦  

( و)حؼب (. جسدل غلى ) كؽّ   

: ػافطث بلى مصط فلؽ.هحى   

 

فاء الفصُحت -٧  

 ًُ احى بها لإلفصاح غً ش يء ملسض، والبس مً هي جفصح غً ش يء محصوف في الىالم، ؤي 
 جلسًٍط  لِؼخلُم اإلاػنى.
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لم ٌػصبىم ف:  كىله حػالى : ) وكالذ اليهىز والىصاضي هحً ؤبىاء هللا وؤحباءٍ كل هحى 

 بصهىبىم (

هىخم ؤبىاء هللا وؤحباءٍ فلم ٌػصبىم بصهىبىم. والخلسًط : بن  

سمطهاَم جسميرا (فكىله حػالى : ) اشَبا بلى اللىم الصًً هصبىا بأًاجىا  *  

ما  فسمطهاَم جسميرا.والخلسًط : فصَبا بليهم، فىصبَى  

اهفجطث مىه ازيخا غشطة غُىا (فكىله حػالى : ) فللىا اططب بػصان الحجط  *  

 الخلسًط : فظطب الحجط بػصاٍ فاهفجطث مىه ازيخا غشطة غُىا.
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 

 

الم الخػلُل -١  

ىىن ما كبلها ػبًبا إلاا بػسَا، ؤو  هي الم مىؼىضة جسدل غلى الفػل اإلاظاضع فخىصبه، ٍو
.ؤن ما بػسَا هدُجت إلاا كبلها  

ُػُبس هللال: ٌؼدُلظ اإلاامً في ظىف اللُل هحى   

اإلاامً؟: إلااشا ٌؼدُلظ  ولى ػإلىا  

: لُػُبس ضبه فالجىاب َى  

 

 ؤلاغطاب

: الم الخػلُل حطف مبني ال محل له مً ؤلاغطاب لُػُبس  

 ٌػبَس   :  فػل مظاضع مىصىب بالم الخػلُل وغالمت هصبه الفخحت.
.والفاغل طمير مؼختر جلسًٍط َى  
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الم الػاكبت -٢  

هي الم مىؼىضة جسدل غلى الفػل اإلاظاضع فخىصبه، ًىىن ما كبلها ػبًبا إلاا بػسَا، ؤو ؤن 
 ما بػسَا هدُجت إلاا كبلها

.ولىنها هدُجت ؾير مخىكػت، ؤو ؾير ػبُػُت  

اَماَن   ََ ا َوَحَعًها ۗ ِبنَّ  ِفْطَغْىَن  َو ُىىَن  َلُهْم  َغُسو  َُ ٌُ  ِفْطَغْىَن  لِ  هحى : كىله حػالى ﴿َفاْلَخَلَؼهُ  آ
َما َواُهىا َداِػِئين﴾  َُ  َوُظُىىَز

: إلااشا الخلؼه آٌ فطغىن؟ ولى ػإلىا  

 فالجىاب َى: لُىىن مصسض ػػازة لهم

 ؤلاغطاب

 لُىىَن : الم الػاكبت )الخػلُل( حطف مبني ال محل له مً ؤلاغطاب

كبت، ؤو بالم الخػلُل( وغالمت هصبه الفخحتًىىَن : فػل مظاضع مىصىب )بالم الػا  

 والفاغل طمير مؼختر جلسًٍط َى

 ٣- الم الجحىز

هي الم مىؼىضة مؼبىكت بىىن مىفي )ما وان، ؤو لم ًىً( جسدل غلى الفػل اإلاظاضع 
.فخىصبه، وجفُس الىفي اإلاؼلم  

: ما وان اإلاامً لُىِصب ؤو ًذىن؟هحى   

 اإلاػنى : اإلاامً ال ًمىً ؤن ًىصب ؤو ؤن ًذىن 
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 ؤلاغطاب

 لُىِصَب : الم الجحىز حطف مبني ال محل له مً ؤلاغطاب

 ًىِصَب : فػل مظاضع مىصىب )بالم الجحىز( وغالمت هصبه الفخحت

 والفاغل طمير مؼختر جلسًٍط َى

 

 ٤- الم ألامط

   ال م مىؼىضة جسدل غلى الفػل اإلاظاضع فخجعمه، وجفُس مػنى فػل ألامط.

.خخحطْن بؼطغت آلانلِ :  هحى  

.َىا هؼلب مً اإلاذاػب ؤن ًخحطن بؼطغت  

 ؤلاغطاب

: الم ألامط حطف مبني ال محل له مً ؤلاغطاب الالم  

: فػل مظاضع مجعوم )بالم ألامط( وغالمت ظعمه الؼىىن  جخحطن  

 

 مالحظت َامت :

: اشَْب، اشَبي، اشَبا، اشَبىا، اشَْبَن  للمذاػب مشلفػل ألامط ًخىظه   

 ؤما الفػل اإلاظاضع اإلاؼبىق بالم ألامط ًخىظه للمذاػب والؿائب واإلاخيلم
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 ؤمشلت غلى اإلاذاػب :
 لُدؼطِْع ًا دمحم 

 لُدؼِطِعي ًا فاػمت 

 ؤمشلت غلى اإلاخيلم :
 ػطِع بلى غملي آلان

ُ
 أِل

 لُيؼطِع بلى غملىا آلان 

 ؤمشلت غلى الؿائب :
  ؼطِْع دمحم بلى ُِ   اإلاسضػتِل

  اإلاسضػتِلُدؼطِْع َىس بلى  

  

ىال (لالم الجىاب ) اللؼم، لى،   -٥  

 هي الم مفخىحت جسدل غلى الفػل اإلاظاضع في ظىاب اللؼم وال جازط في بغطابه

:  وهللا ألظتهسنَّ  هحى  

 هما جسدل غلى ظىاب لىال غلى الفػل اإلااض ي في بغطابه

خإدط الىػًلَ : لىال الػمل الجاز  هحى  

 هصلً جسدل غلى ظىاب لى

ىجح في الامخحانلَ : لى شاهط الؼالب هحى   
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الم الابخساء -٦  

ت اإلاػنى  هي الم مفخىحت جسدل غلى اإلابخسؤ وال جازط في بغطابه، وجإحي للخىهُس ؤو لخلٍى

:ؤمشلت   

  َمحمس مجتهسـل  

  هذ ؤكطُب الىاغ بليَّ أَل  

 ﴾  َّاَلل  ًَ م ّمِ َِ َبتً  ِفي ُصُسوِض َْ َشس   َض
َ
هُخْم  ؤ

َ
  ﴿أَل

  

 ٧- الم اإلاعحللت

ت اإلاػنى وال جازط في ؤلاغطاب، وفي َصٍ  هي الم مفخىحت جسدل غلى الخبر للخىهُس ؤو لخلٍى
ًسا بةنَّ   الحالت ًىىن اإلابخسؤ ماهَّ

:  ؤمشلت  

  ﴾َلَىاِكٌؼ  ًَ ً   الّسِ
 ﴿َوِبنَّ

  ﴾َلَػَلى   ُدُلٍم  َغِظٍُم  ًَ  ﴿َوِبهَّ

  

الم الخىػئت -٨  

 هي الم جسدل غلى بن الشطػُت بهسف التهُئت ؤو الخىػئت، ولِؽ لها جإزير في ؤلاغطاب

ُىْم  ۖ وَ لَ ِئن َهَفْطُجْم  ِبنَّ  َغَصاِبي َلَشِسًٌس﴾ ِظٍَسهَّ
َ
 مشاٌ :﴿لَ ِئن َشَىْطُجْم  أَل

 

  



 19 
  

 الفوارق  في  النحو  الفارق 

الم البػس -٩  

.جصبح ظعًءا مً اليلمت ( وبهصا ًلِ ) ش جسدل في اػم ؤلاشاضة شان، فخفُس البػس.  

  

الم الجط -١١  

 ،ٍ   هي الم مىؼىضة ؤو مفخىحت جسدل غلى الاػم الظاَط ؤو الظمير فخجط 

:هحى   

.لمخفّىكينلِ َصٍ الجىائع  *  

.ه ظائعةلَ الصي ًجتهس ػخىىن  *  

  

 مالحظت :

 ،( ِللمخفىكين، ِلي الم الجط جىىن مىؼىضة بشا زدلذ غلى اػم ظاَط ؤو غلى ًاء اإلاخيلم )
.( ىاىم، لَ َله، لَ  وجىىن مفخىحت بشا زدلذ غلى طمير )  
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واو الحاٌ -١  

جسدل الىاو الحالُت غلى الجملت الاػمُت والجملت الفػلُت شطغ ؤن ٌؼبلها ؤحس ؤهىاع 
 اإلاػاضف.

ى ػػُس.    َىا الىاو حالُت ألن دمحم اػم مػطفت.   هحى : ظاضوي دمحم َو

 

واو اإلاػُت -٢  

 هي الىاو التي بمػنى )مؼ( حػطب اػم الىاكؼ بػسَا مفػىاًل مػه مىصىب.

 هحى : شاهطث  والبحَط .
 

 ٣- واو الػؼف

 هي الىاو التي حػؼف ظملت غلى ظملت ؤو حػؼف اػمًا مفطزًا غلى اػم مفطز.

 هحى : محـمس حاطط وغلي ؾائب.
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 ٤- واو ؤلاشباع

هي الىاو التي جلؼ بػس طمير الطفؼ اإلاخصل )جاء الطفؼ اإلاخحطهت( ؤو بػس طمير الىصب 
 اإلاخصل )واف الخؼاب(.

.  هحى : * فإػلُىاهمٍى    * َل ؤزًخم الىاظب وفهمخمٍى
 

 ٥- واو العائسة

سة بحطف ؤو بحطفين  هي ألاحطف التي جعاز غلى اإلايزان الصطفي لألفػاٌ اإلاجطزة فخصبح مٍع
 ؤو بشالزت ؤحطف وهي مجمىغت بيلمت.

ْلُخُمىِهيَها.
َ
 هحى : َػإ

 

 ٦- واو ؤلاػخئىاف ) واو ؤلابخسئُت (.

هي الىاو التي جلؼ بػسَا ظملت ال غالكت لها بالجملت التي كبلها وحػطب الجملت التي بػسَا 
  اػخئىافُت ال محل لها مً ؤلاغطاب.

 هحى : كىله حػالى : ) زم كض ى ؤظاًل وؤظل مؼمى غىسٍ (.
 

 ٧- واو ضّب 

( وهي حطف مً حطوف الجط لالػم الىىطة.  هي الىاو التي جإحي بمػنى )ُضبَّ

 هحى : ولٍُل همىِط البحِط ؤضخى ػسوَله.
 

 ٨- واو التي حؼب ما كبلها.

 هي الىاكػت في بساًت البِذ الشػطي بشا ؤحى وحسٍ.

 هحى :"  وظائـطجـي هــإن بـهــا حـُـــاءٌ  *** فـلـُــــؽ جـــعوض بال فــي الـــظالِم "
 * " وؤدفذ ؤَل الشطن حتى بهه # لخذافً الىؼف التي لم ُجذلم "
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 ٩- واو الجماغت

 هي طمير الطفؼ  ًخصل باألفػاٌ للساللت غلى ؤن الفاغل ظمػًا ؤي ؤهثر مً ازىين.

 هحى : الؼالب ظلؼىا.     * ًىخبىن السضغ.
 

 ١١ – واو ألاػماء الخمؼت.

وهي واو غالمت ضفؼ ألاػماء الخمؼت ؤي غىسما ًلؼ ؤحس ألاػماء الخمؼت مطفىع وهي 
 )ؤب، ؤخ، حم، شو، فى( .

 هحى : حظط ؤظىن.   * محمـس شو غلم.
 

 ١١-  واو اللؼم

 هي حطف ظط زالت غلى لفظ الجاللت واللؼم.

 هحى : وهللا بّن الحم واضح
 

 ١٢- واو الجعاء.

 هي الىاو التي جىصب الفػل اإلاظاضع بـ )ؤن( اإلاظمطة بػس واو الجعاء ظىاظًا.

 هحى : ػالؼ الىخب وحؼخفَُس دير لً مً اللهى.
 

 ١٣- واو الفصل

صٍ اليلماث هي : )غمطو، ؤوالء، ؤولئً، ؤولي،  هي الىاو اإلاحصىضة في بػع اليلماث َو
 ؤولى، ؤوالث (.

 ١٤- واو ظمؼ اإلاصهط الؼالم.

 هي الىاو غالمت ضفؼ ظمؼ اإلاصهط الؼالم.

 هحى : حظط اإلاهىسػىن     * اإلاػلمىن ماَطون.
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 ١٥- واو الشماهُت.

 هي الىاو التي ًلؼ بػسَا ولمت زالت غلى الػسز زماهُت. 

ا وفخحذ ؤبىابها﴾   هحى : كاٌ حػالى ﴿حتى بشا ظاءَو
ىن ؤن واو الشماهُت ؾير حلُلُت ولم ٌػترفىا بها ولِؽ لها كىاغس بغطاب. ػخلس الىحٍى  َو

 

 ١٦- واو ألاصساؽ

ً الجملت وجىضح مػىاَا ،   وهي واو جٍع

.ولىالَا كس ًىللب اإلاػنى   

 

ضؤي غىس ؤغطابي زىبا ، فلاٌ : َل جبُػه ؟ ،ضض ي هللا غىه كُل ؤن ؤبا بىط الصسًم -  

  فلاٌ ألاغطابي : ال ًطحمً هللا

ٍطحمً هللاو كل ال فلاٌ له الصسًم :    

وكُل ؤن مشل شلً حسر مؼ غمط بً الخؼاب ضض ي هللا غىه -  

 غىسما ػإٌ غً ش يء

  فإظُب بلٌى اللائل : ال ؤػاٌ هللا بلائً

حً ؤال جلٌى :  هللا بلائً ؤػاٌو ال فلاٌ له غمط : ٍو   

ا، داصت غىس السغاء بػس هافُت ، * فاحطص غلى واو ألاصساؽ وحبَر   

 حتى ال ًفهم غىً ؾير كصسن،

: ال و ًطحمً هللاوكل   

.: ال وظعان هللا ديراكل ؤو   
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حطف  ؤلاػخفهام -١  

جىىن حطف لالػخفهام بشا زلذ غلى ؤلاػخفهام، ؤو وطؼ )َل( بسال مىه، وبشا ًؼلب 
 ظىابا بىػم ؤو ال بػس شهط الهمعة.

مٌس ظاء ؟ـ: ؤمحمـٌس ظاء ؟   ؤي : َل محهحى   

ؤلاغطاب. : حطف ؤلاػخفهام مبني غلى الفخح ال محل له مًالهمعة   

 

.حطف الىساء -٢  

ب.  هي بػنى )ًا( حؼخػمل لىساء اللٍط

مُس ؤكبل.ـمُس ؤكبل.     ؤي : ًا محـ: ؤمحهحى   

.جىصبمُس ال ـؤمح -       

: حطف الىساء مبني غلى الفخح ال محل له مً ؤلاغطاب.الهمعة   
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حطف اإلاصسضي  -٣  

ت، ؤي ؤنها وكػذ  ْؼِىٍَ بين )ػىاء( و)ؤم( في اللطآن جىىن حطف مصسضي بشا واهذ للدَّ
م.  الىٍط

م ال ًامىىن (هحى  .: كىله حػالى : ) ػىاء غليهم ؤؤهصضتهم ؤم لم جىصَض  

كىله حػالى : ) ػىاء غلُىا ؤظعغىا ؤم طبرها ما لىا مً محُص (.و  -  

: حطف مصسضي مبني غلى الفخح ال محل له مً ؤلاغطاب.الهمعة   
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ال الىافُت -١  

ال الىافُت  جىفي وكىع الحسر، وال جازط في الفػل بػسَا، الجسٌ غلى ػلب، ولِؽ لها جإزير 

جب ؤن جسٌ غلى دبر ال ػلب، مشل      * هللا ال ًظلُم ؤحسا، *  غلى الفػل اإلاظاضع، ٍو

محمـس ال ًلػُب في الشاضع،  وكس ًإحي بػس ال الىافُت فػل ماض مشل كىله حػالى * فال صّس ق 

 وال صلى.

 ؤلاغطاب : 

 * محمـس ال ًلػُب في الشاضع.

دمحم : مبخسؤ مطفىع،   ال : هافُت مبىبي غلى الؼىىن ال محل لها مً ؤلاغطاب،  ًلػب : فػل 

 مظاضع مطفىع بالظمت،  في الشاضع : ظاض ومجطوض.

 ٢- ال الىاَُت

ُّ ت، جسٌ غلى ػلب غسم فػل الش ئ، ال ًإحي بػسَا بال فػل مظاضع، فػىسما جسدل  ال الؼلب

ال الىاَُت غلى الفػل اإلاظاضع فُصبح مجعوم  بشالر غالماث بغطابُت بّم ا ) الؼىىن – 

 حصف حطف الػلت – حصف الىىن(.

  هحى : * ال حؼطْق ًا دمحم،   * ال جيَؽ واظبً،    * ًاػالب الجلػبىا في الفصل.
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 ؤلاغطاب :

 * ال جذبْر ؤحًسا غً الؼط.

ال : حطف ههي وظعم مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب، جذبْر : فػل مظاضع مجعوم 

  بـ )ال( والفاغل طمير مؼختر جلسًٍط ؤهذ، غً الؼط : ظاض ومجطوض.  

 ٣- ال الػاػفت

حػؼف مفطز غلى مفطز ، وحؼبم بةزباث ؤو ؤمط ، ال غاػفت وهافُت ؤًًظا، فهي جىفي 
جب ؤن  ػطب مػؼىف غلى ماكبله، ٍو ٌُ مابػسَا وجاهس ماكبلها، وما ًإحي بػس ال الػاػفت 

ا، ال  فةنًىىن ما كبلها مشبًخا،  ًُ غاػفت. جىىن ؤحى مىف   

 هحى :  * اإلاامً صازق ال واشب،    * افػل الخير ال الشط.

 ؤلاغطاب :

 * ًىجُح اإلاجتهُس ال الىؼالُن .

ًىجح : فػل مظاضع مطفىع،   اإلاجتهُس  : فاغل  مطفىع،  ال : حطف غؼف مبني غلى الؼىىن 
 ال محل له مً ؤلاغطاب،  الىؼالُن : اػم مػؼىف مطفىع.

ال الىافُت للجيؽ -٤  

ا غً ظيؽ اػمها ،  ا، فهي جىفي دبَر حػمل غمل بن وادىاتها جىصب اػمها وجطفؼ دبَر
وليي حػمل غمل بّن ٌشترغ ؤن ًىىن اػمها هىطة – ؤال ًفصل بُنها وبين اػمها فاصل – 

 وال حؼبم بحطف ظط.
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   . ٌٌ  هحى :  * ال مىافَم محبىٌب   * ال ػالَب  غلٍم  هؼى

 ؤلاغطاب :

. ٌٌ  * ال ػالَب  غلٍم  هؼى

ال: هافُت للجيؽ، حطف مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب،   ػالَب : اػم ال 
ٌٌ : دبر ال مطفىع  ى مظاف،  غلٍم : مظاف بلُه مجطوض،  هؼى مىصىب بالفخحت َو

 بالظمت.  

 ٥- ال اإلاهملت

هي التي فلسث ؤحس شطوغ ال الىافُت للجيؽ، ًجب ؤن ًإحي اػم مػطفت بػسَا،  ؤو شبه 
ا حتى ٌؼخلُم اإلاػنى ، والجازط فُما بػسَا مً  جب جىطاَض ظملت، ؤو حؼبم بحطف ظط ٍو

 حُض ؤلاغطاب.

 هحى :  * ال الؼائُم  مىظىزٌ  وال الؼُاضةُ  ظاَعةٌ ،    * ال الخيُر مىخمل وال الشط  .

 ٦- حطف ظىاب

 جإحي ال في ظىاب بالىفي غلى  ػااٌ مشبذ،

  هحى :  * َل ؤبىن في البِذ ؟  ال، لِؽ في البِذ.

 ؤلاغطاب :  

 ال : حطف ظىاب مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.
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 ٧- ال  الىافُت للىحسة ) الػاملت غمل لِؽ (

ا غً اػمها وحسٍ ،  ا، فهي جىفي دبَر ال الػاملت غمل لِؽ، جطفؼ اػمها وجىصب دبَر
جب ؤن ًإحي بػسَا اػم هىطة.   ٍو

 شطوغ غملها : ٌشترغ في غملها زالزت شطوغ، وهي :

ا هىطجين.     ١- ؤن ًىىن اػمها ودبَر

ا.   ٢-  ؤن ًخلسم اػمها غلى دبَر

ا بـ )بال (.  ٣-  ؤال ًلترن دبَر

ٌٌ  هاجًحا.  هحى :  * ال ضظٌل  مىظىًزا لىً امطؤة،   * ال هؼى

 ؤلاغطاب :

ٌٌ هاجًحا.  * ال هؼى

ٌٌ : اػم ال  ال : هافُت حػمل غمل لِؽ مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.     هؼى
 مطفىع بالظمت،  هاجًحا : دبر ال مىصىب بالفخحت.

 ٨- ال العائسة

الىافُت العائسة ال فائسة منها ؾير الخىهُس ، حصفه ال ًذل اإلاػنى، ومً ؤَم شطوػها ؤن 

إحي بػسَا اػم مفطز ؤو شبه ظملت، حؼبم بىفي ؤوػلب،  ال  حؼبم ب ) و(، ٍو

العائسة  الؿطض منها الخىهُس  وبشا جحللذ ول الشطوغ  وظاء بػسَا فػل، جصبح ال هافُت 

 ؾير غاملت.
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 هحى :  * ماظاء الُىم وال ألامؽ.  

 * وكىله حػالى : ) ال ٌؼمػىن فيها لؿًىا وال جإزًُما (

 وكىله حػالى : ) ال جإدصٍ ػىٌت وال هىمٌ  (

 ؤلاغطاب : 

ٌس والدالٌس .   * ما حظط ٍظ

ُس  : فاغل مطفىع،  الىاو :  ما : هافُت  ؾير غاملت،  حظط : فػل ماض مبني غلى الفخح،  ٍظ

س( مطفىع.  حطف غؼف،  ال : حطف هفي ظائس ًفُس الخىهُس،  دالُس  : اػم مػؼىف غلى )ٍظ
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ت -١ َُّ ْحِظُِظ لى  الخَّ  

م وله.  هي ول لى ؤجذ بمػنى َػَلب. ولم جلس في اللطآن الىٍط

ً. ) ؤي ؤػلب مىً ؤن جطاظؼ زضوػً (.وَػ ضُ زُ  ْؼ اِظ ضَ  َذ ْح مِ َػ   ْى :  لَ هحى   

ػافط مؼ ؤدىن. َذ ْح مِ َػ لى  -       

: حطف للخحظُع مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.ؤلاغطاب   

 

لى  الشطػُت. -٢  

َىز  ( فخىىن  ًَ ول لى في اللطآن هي لى الشطػُت ؾير الجاظمت، بال بشا ػبلذ بــ ) َوزَّ ( ؤو ) 
ت.  مصسٍض

 لى الشطػُت ًىىن بػسَا فػل الشطغ وظىاب الشطغ.

الطظق لػبازٍ لبؿىا في ألاضض (.: كىله حػالى : ) ولى بؼؽ هللا هحى   

 ؤػلىب الشطغ :  ؤزاة شطغ ) لى (، فػل الشطغ ) بؼؽ (، ظىاب الشطغ ) بؿىا (.
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ت -٣ لى  اإلاصسٍض  

ىىن له محل مً ؤلاغطاب، واإلاصسض الىئٌ مً لى والفػل  جاوٌ مؼ فػل بػسَا بمصسض ٍو
.  زائما ًىىن في محل هصب مفػٌى به للفػل وزَّ ؤو ًىزٌّ

كىله حػالى : ) َوزَّ هشير مً ؤَل الىخاب لى ًطزوهىم مً بػس بًماهىم هفاضا حؼسا (: هحى   

: ؤلاغطاب   

 لى : حطف مصسضي مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.

 ًطزوهىم : فػل مظاضع مطفىع بصبىث الىىن ألهه مً ألافػاٌ الخمؼت،

 الىاو الجماغت : طمير مخصل مبني في محل ضفؼ فاغل،

 واإلاصسض اإلااوٌ مً لى والفػل في محل هصب مفػٌى به للفػل ) وّز (.

ُهم.  والخلسًط : َضزَّ

ًَ ىَ ز   الصًً هفطوا لى واهىا مؼلمين.   * ضُ بَ َم ا 

 واإلاصسض اإلااوٌ مً لى والفػل في محل هصب مفػٌى به للفػل ) ًىز (.

 والخلسًط : َهىَنُهم.
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حتى الجاضة -١  

صح ضفػها وؤن  جإحي حطف ظط وحػمل غلى ظط الاػم الصي ًلؼ بػسَا،وهي بمػنى)بلى(  ٍو
 ًخم وطؼ “بلى” ميانها وبن اإلاػنى ًبلى صحُحًا ومؼخلُمًا.

 هحى : كىله حػالى : ) حتى مؼلِؼ الفجط (.  ؤي : بلى مؼلِؼ  الفجط.  

:ؤلاغطاب   

 حتى : حطف ظط مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.

 مؼلِؼ : اػم مجطوض بـ )حتى( وغالمت ظٍط الىؼطة.

 

حطف ظط وؾاًت. -٢  

ىصب بـ ) ؤن اإلاظمطة ( واإلاصسض  وفي َصٍ الحالت ًإحي بػس حتى فػل مظاضع مىصىب، ٍو
 اإلااوٌ مً ؤن والفػل في محل ظط اػم مجطوض بحطف الجط حتى. وهي بمػنى ) بلى ؤْن (.

 هحى : ؤشاهط حتى ؤهجَح.   ) ؤي : ؤشاهط بلى ؤن ؤهجَح (

 ؤلاغطاب : 

 حتى : حطف ظط مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.

 واإلاصسض اإلااوٌ مً ؤن والفػل في محل ظط اػم مجطوض بحطف الجط حتى.
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 ٣- حطف ؤلابخسئُت.

ؼخإهف غما كبلها، ولهصا فةن الجملت  بخسؤ فيها الىالم َو بشا ظاء بػسَا ظملت ؤلاػمُت، وٍُ
 التي جإحي بػسَا ظملت جامت. ؤو ظاء بػسَا ظملت فػلُت بسؤث بفػل ماض.

 هحى : ؤولذ الؼمىَت حتى ضؤُػها.   ) ؤي : حتى ضؤُػها مإول ( 

      * فاظ الؼالُب  حتى محمـٌس هاجٌح .

      * حتى بشا اػدُإَغ الطػل.

 

 ٤- الػاػفت.

 ًإحي ظعءٌ  مً ول، كبلها. وجىىن بمػنى حطف الػؼف ) الىاو (. وحػطب حطف غؼف.

هحى : ًمىث الىاُغ حتى ألاهبُاُء.    ) ؤي : ألاهبُاء ظعء مً الىاغ واإلاػنى : ًمىث الىاُغ  
مىث ألاهبُاُء (.   ٍو
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هىن اليؼىة -١  

طمير ضفؼ ًخصل باألفػاٌ، وهي في محل ضفؼ فاغل ؤو هائب فاغل ؤو اػم لفػل هاسخ،  –
ًَ وهي مفخىحت والفػل كبلها مبني غلى الؼىىن،  هحى :   ،  ججلْؼ ًَ ٌؼمْػ  

 

هىن الخىهُس -٢  

هىن مشسزة بالفخح ؤو ػاهىت، وجخصل باإلاظاضع وألامط، فُىىهان مبيُين غلى الفخح،   -
ًَّ هحى :   ْظِطَب ًَ  ، ًَّ ْهُخَبْن ، اْطِطَب

ُ
،ؤ  

 

هىن الىكاًت -٣  

.َطَطَبِني،  َػِمَػِنيهىن مىؼىضة، حؼبم ًاء اإلاخيلم،   هحى :  –  

 

هىن ألافػاٌ الخمؼت -٤  

م في ألافػاٌ ع غىس الطفؼ وجحصف غىس الىصب والجهي غالمت ضفػها،جشبذ الىىن   -
ْىُخَباَن الخمؼت،  هحى  :  ْجِلُؼىَن ،  ًَ .َحْشَطِبيَن ،  ًَ  

 

هىن اإلاشنى -٥  

.ِبْيَخاِن ، ػالباِن هىن مىؼىضة في آدط اإلاشني، وجحصف غىس ؤلاطافت،  هحى :  –  

 

هىن ظمؼ مصهط الؼالم -٦  

هىن مفخىحت في آدط ظمؼ اإلاصهط الؼالم،  وجحصف غىس ؤلاطافت،   –  

.مهىسُػىَن ، مؼلمىَن هحى :   
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هىن اإلاظاضغت -٧  

.َهجلُؽ ،  َهىخُب هىن ظائسة جلؼ في ؤٌو اإلاظاضع،  هحى :  –  

 

هىن الساللت غلى ظمؼ ؤلاهار -٨  

ى حطف ال محل له مً ؤلاغطاب،  هحى :  – ًَّ هىن مشسزة، َو .َػِمْػُتنَّ ، َػاَفْطُج  
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 ١- ظطف ظمان

 حػطب ظطف ظمان بشا ظاء بػسَا ظمان.

 هحى : ِظْئُذ مؼ الَفْجِط.

 ؤلاغطاب : َمَؼ : ظطف ظمان مىصىب وغالمت هصبه الفخحت.

 ٢- ظطف ميان

 حػطب ظطف ميان بشا ظاء بػسَا ميان.

 هحى : ِظْئُذ َمَؼ اإلاَُػّلِم.  ) ؤي ِظْئُذ َمَؼ اإلُاَػّلِم في ميان ُم ػيّ ن (

 ؤلاغطاب : َمَؼ : ظطف ميان مىصىب وغالمت هصبه الفخحت.

 ٣- حاٌ

َهذ.  حػطب حاال، بشا ُهّىِ

 هحى :  ِظْئَىا  َمًػا.

 ؤلاغطاب : َمًػا : حاٌ مىصىبت مىصىب وغالمت هصبها الفخحت.

 

 جىبُه :  )ؤ( َمَؼ  لِؼذ مً حطوف الجط ؤبًسا.

              )ب( الاػم الصي ًإحي بػس )مؼ( الظطفُت ًىىن مظاف بلُه مجطوض.
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 هم  الاػخفهامُت

هي اػم ًخم اػخذسامه لالػخفهام غً غسز مجهٌى ال وػلمه، لصلً جحخاط بلى ظىاب 
وجلؼ في ؤٌو الجملت وال جحخمل الصسق ؤو الىصب، هما ًإحي بػسَا جمُيز وهظؼ غالمت 

 اػخفهام 
 ) ؟ ( في نهاًت ظملتها.

 هحى :
 هم ػالًبا في الفصل ؟

 هم هخاًبا فىق الطف ؟

 

 جمُيز هم الاػخفهامُت
ًىىن جمُيز هم الاػخفهامُت مفطًزا مىصىًبا بالفخحت في ؤؾلب ألاحىاٌ بال بشا ػبلها حطف 

 ظط فُىىن الخمُيز مجطوًضا.
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 هحى :
ظىيًها جمُيز مىصىب بالفخحت.                             هم ظىيًها مػً؟  

ذ الىخاب؟ ظىٍُه جمُيز مجطوض.        بىم ظىٍُه اشتًر  

  

 بغطاب هم الاػخفهامُت

 ًخم بغطاب هم الاػخفهامُت حؼب مىكػها في الجملت، وفًلا للحاالث الخالُت :

 ١- بشا ظاء بػسَا فػل الظم ؤو شبه ظملت جىىن  مبخسؤ .

 هحى : هم ػالًبا في الفصل؟    هم ُحػطب في محل ضفؼ مبخسؤ.

 ٢- بشا ظاء بػسَا ما ًسٌ غلى العمً،  )ظطف ظمان( جىىن في محل هصب

 هم ُحػطب في محل هصب ظطف ظمان مبيُت غلى الؼىىن     هحى : هم ًىًما كظِخه؟

 ٣- بشا ظاء بػسَا ما ًسٌ غلى اإلايان،  )ظطف ميان( جىىن في محل هصب

 هم ُحػطب في محل هصب ظطف ميان مبيُت غلى الؼىىن     هحى : هم مُاًل  مشِذ؟

 ٤- بشا ظاء بػسَا مصسض ووكػذ غلى مػنى مجطز مفػىاًل  مؼلًلا ،

اضة كمذ بها ألصسكائً؟  هم َىا ُحػطب في محل هصب مفػٌى مؼلم   هحى : هم ٍظ

ٌ  به ،  ٥- بشا وكػذ غلى شاث وظاء بػسَا فػل مخػٍس لم ٌؼخىِف مفػىله مفػى

 هم َىا ُحػطب مفػىٌ به مبني في محل هصب   هحى : هم ظعًءا حفظذ مً اللطآن؟

 ٦- بشا ػبلها حطف ظط ؤو مظاف مجطوضة ،

م؟  هم ُحػطب في محل ظط مبيُت غلى الؼىىن   هحى : مً هم الغٍب  ًخىىن  الفٍط

.لإلطافتهم ُحػطب في محل ظط    فىق هم دؽ مً دؼىغ الؼٌى جمط الؼائطة؟ -  
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ت  هم الخبًر

الؼااٌ، لصا ال جحخاط بلى ظىاب وجلؼ في وهي اػم ًخم اػخذسامه لُسٌ غلى الىثرة ولِؽ 
إحي بػسَا جمُيز ، وكس جحخمل الصسق ؤو الىصب وهظؼ في نهاًت مجطوض ؤٌو الجملت ٍو

(. ! ظملتها غالمت حعجب )  

 هحى :
هم شهٍُس في الجىت ! -  

هم هُلى متراث بُيىا وبين اللمط ! -  

 

ت  جمُيز هم الخبًر
ت مفطًزا ؤو ظمًػا مجطوض باإلطافت ؤو بحطف الجط مً، هما ًجىظ ؤن  ًىىن جمُيز هم الخبًر

ت حطف ظط.  ًسدل غلى هم الخبًر
 هحى :

 هم غالٍم دسم الىػً!        هم غلماٍء  دسمىا الىػً !  : مجطوض باإلطافت

 هم مً شهٍُس  في الجىت !      هم مً شهساٍء  في الجىت !   : مجطوض بـــ مً

ر ٌسجل غظمت مصط !  : مؼبىكت بحطف ظط  مً هم كطٍن والخاٍض

 

ت  بغطاب هم الخبًر
ت حؼب مىكػها في الجملت مشل هم الاػخفهامُت  ًخم بغطاب هم الخبًر
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ُّ ت،  )بشا( ؤلاػمُت هي الشطػُت  و )بشا( الحطفُت هي الُف جَّ ائِ 

حطف للمفاظإة مبني غلى الؼىىن  ال محل له في 
 ؤلاغطاب

اػم شطغ ؾير ظاظم مبني غلى الؼىىن في محل 
ىىن  هصب غلى الظطفُت )مفػٌى فُه (، ٍو

مظاف، والجملت الىاكػت بػسٍ في محل ظط 
 مظاف بلُه

 جسٌ غلى الاػخلباٌ حتى ولى جالَا فػل ماض جسٌ غلى الحاٌ

ال ًليها بال ظملت اػمُت، وؾالًبا ما ًىىن بػسَا 
 مبخسؤ.  

هحى : كىله حػالى :  فإللى غصاٍ فةشا هى سػبان 
 مبين.

 

داصت بالسدٌى غلى الفػل، فةشا وظسها اػًما 
 ظاَطا بػسَا، فُىظس فػل ملّس ض محصوف.

  هحى  :  و بشا اإلاىث َام بصاحبه.

فخػطب : ظطف إلاا ػِخلبل مً العمان... و الاػم 
بػسَا : اإلاىُث : فاغل مطفىع لفػل محصوف 

ًفّؼٍط الىاكؼ بػسٍ، و ظملت ) اإلاىث ...( في محل 
 ظّط مظاف بلُه

 ال جحخاط بلى ظىاب
جحخاط بلى ظىاب، وال محل له في ؤلاغطاب، وكس 

 جىىن الفجائُت واكػت في ظىابها

بسؤ بها الجملت - فال جلؼ صسض الىالم ًُ  لها حم الصساضة - ؤي ؤنها جصهط في بسء الجملت ال 
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 جإحي الفجائُت ظىاًبا للشطػُت )بسٌ الفاء(، هحى كىله حػالى :

ؼخبِشطون. ٌَ  * بشا ؤصاَب به مً ٌشاء مً غباِزٍ بشا َم 

ْلَىُؼىَن . ًَ ْم  َُ ِسيِهْم ِبَشا  ًْ َمْذ ؤَ َئٌت ِبَما َكسَّ ِ
ِّ  * َوِبْن ُجِصْبُهْم َػ

 آًاث ؤدطي ظمػذ بين الىىغين، كىله حػالى :

ْلَىؼُ ىَن . ًَ ْم  َُ ِسيِهْم ِبَشا  ًْ َمْذ ؤَ َئٌت ِبَما َكسَّ ِ
ِّ اَغ َضْحَمًت َفِطُحىا ِبَها َوِبن ُجِصْبُهْم َػ َشْكَىا الىَّ

َ
 * َوِبَشا ؤ

اَم بلى البّرِ بشا َم ٌشطهىن . 
ا هجَّ  * فةشا ضهبىا في الفلً زغىا هللَا مذلظين له السًً، فلمَّ
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 هي حطف جفصل مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.

 هحى :

ا هفىضا ( ا شاهًطا وِبمَّ  كىله حػالى : ) بّها َسًىاٍ الّؼبُل ِبمَّ

 هي حطف شطغ ؾير ظاظم مبني غلى الؼىىن ال محل له مً ؤلاغطاب.

 وظىابه ملترن بالفاء.

 هحى :

ا الُدُم فال جلهط ( مَّ
َ
 كىله حػالى : ) َفإ

 هي حطف جىبُه مبني غلى الؼىىن  ال محل له مً ؤلاغطاب.

 هحى :

َما وهلِل ألظتهسّن. 
َ
 ؤ
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 الفوارق  في  النحو  الفارق 

 

 

 

 ؤهىاع  ) ما ( ...................................................................................................  ٣

 ؤهىاع  ) الفاء ( ...............................................................................................  ١١

 ؤهىاع  ) الالم  ( ..............................................................................................   ١٤

 ؤهىاع  ) الىاو ( ................................................................................................  ٢١

 ؤهىاع  ) الهمعة ( ...............................................................................................  ٢٤

 ؤهىاع  ) ال ( .....................................................................................................  ٢٦

 ؤهىاع  ) لى ( .....................................................................................................  ٣١

 ؤهىاع  ) حتى ( .................................................................................................   ٣٣

 ؤهىاع  ) الىىن ( ................................................................................................  ٣٥

 ؤهىاع  بغطاب  ) َمَؼ ( ......................................................................................... ٣٧

ت ........................................................ ٣٨  الفطق بين )هم( ؤلاػخفهامُت و)هم( الخبًر

 الفطق بين )لـّما( ؤلاػمُت و)لـّما( الحطفُت ............................................................  ٤١

 الفطق بين )بشا( ؤلاػمُت و)بشا( الحطفُت .............................................................  ٤٢

 الفطق بين )مً كبُل( و)مً كبِل( ........................................................................ ٤٤

َما ( ......................................................................   ٤٦
َ
ا ( و) ؤ مَّ

َ
ا ( و) ؤ  الفطق بين ) ِبمَّ


